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سموه التقى رئيس الوزراء والمبارك

ولي العهد تسلّم كتاباً من العوضي

مبعوث األمير سّلم الرئيس الپولندي
دعوة لحضور االحتفاالت الوطنية

رئيس األركان بحث مع المضحي
التعاون بين الجيش و»هيئة البيئة«

رئيس الوزراء هنأ المالكي
بتشكيل الحكومة الجديدة

أجرى س���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد اتصاال هاتفيا امس مع رئيس مجلس 
الوزراء العراقي نوري املالكي هنأه خالله بتشكيل 

احلكومة العراقية اجلديدة.

وأعرب سموه خالل االتصال عن خالص تهانيه 
مبناسبة تولي املالكي رئاسة مجلس الوزراء، متمنيا 
له التوفيق والسداد في حتقيق تطلعات الشعب 

العراقي الشقيق من استقرار وأمن ورخاء.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان امس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

واستقبل سموه د.عبدالهادي محمد العوضي، 
حيث أهدى س���موه كتابا بعن���وان »58 عاما من 
التشريع التخطيطي من عام 1952 � 2010«، وقد 

شكره سموه متمنيا له التوفيق والنجاح.

قام مبعوث صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد املستشار بالديوان االميري الشيخ 
فهد السعد امس في العاصمة الپولندية وارسو 
بتسليم رسالة من سموه  الى الرئيس برونيسالف 
كوموروفسكي رئيس جمهورية پولندا الصديقة 
وذلك خالل لقاء مبعوث سموه مع رئيس مكتب 
رئيس اجلمهورية يازك ميخاوفسكي تتضمن دعوته 

حلضور االحتفاالت الوطنية الرس���مية للكويت 
بالذكرى اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين 
لعيد التحرير وذكرى مرور خمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم والتي 

ستقام في 25 � 26 فبراير 2011.
حضر املقابلة سفيرنا لدى جمهورية پولندا 

عادل حياة.

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن أحمد اخلال���د مبكتبه صباح امس رئيس 
مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي يرافق���ه م.محمد األحمد مدير 
رقابة التقنية والطوارئ البيئية بالهيئة، حيث مت 
خالل اللقاء بحث ومناقشة أهم األمور واملواضيع 
املتعلقة باجلوانب البيئية وكيفية تبادل املعلومات 

والبيانات وإدامة التعاون بني اجليش والهيئة في 
حل األمور واملواضيع املتعلقة بالبيئة.

حضر اللقاء نائب رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد اجلراح الصباح ومدير مكتب 
رئيس األركان العميد الركن محمد النجار ومدير 
مديرية الدفاع ضد اسلحة الدمار الشامل العقيد 

الركن عبداللطيف العنزي.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم الكتاب من د.عبدالهادي العوضي
صاحب السمو األمير مستقبال الشيخ جابر املبارك

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه الرئيس السوداني عمر البشير

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

الشيخ فهد السعد يسلم يازك ميخاوفسكي دعوة الرئيس الپولندي

الفريق الركن أحمد اخلالد مستقبال د.صالح املضحي

الخبراء تقدموا بشكوى عاجلة لوزير العدل 
بسبب انتهاك سرية عملهم

أسامة أبو السعود
علم���ت »األنباء« ان عددا من خب���راء وزارة العدل 
قاموا برفع شكوى عاجلة لنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار 
راش���د احلماد احتجاجا على قيام بعض موظفي ادارة 
اخلدم���ات بالوزارة بفتح جمي���ع مكاتب اخلبراء بعد 
فترة الدوام الرسمي يوم الثالثاء 2010/12/21 ومصادر 
اجهزة كهربائية بس���يطة »غاليات مياه« دون مراعاة 

حلركة مكاتب اخلبراء وطبيعة عملهم احلساسة ذلك 
انه يؤدي إلى انتهاك س���رية تقارير اخلبراء باالطالع 
عليها وضياع مستندات الدعاوى األمر الذي يتعارض 
مع ما نص عليه قانون اخلبرة من احترام استقاللية 
عمل اخلبير وس���رية تقاريره. وطالب اخلبراء وزير 
العدل باتخاذ االجراءات القانونية مبحاسبة املتسبب 
في هذا االجراء ومنع تكراره حفاظا على ما اقسم عليه 

اخلبراء على اداء عملهم بالصدق واالمانة.

األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء والمبارك

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.

 كم���ا اس���تقبل س���موه بقص���ر بي���ان صب���اح
أمس س���مو رئي���س مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.

واستقبل س���موه بقصر بيان صباح أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 

جابر املبارك.

محمد الصباح: الكويت داعمة للسودان في التحديات 
الماثلة أمامه لتحقيق األمن واالستقرار في إقليم دارفور

الكويت والسودان وقّعتا 10 اتفاقيات مذكرات تفاهم

تلق����ى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح امس رسالة 
خطية من وزير اخلارجي����ة االيطالي فرانكو 

فراتيني. وذك����رت وزارة اخلارجية في بيان 
ان رسالة الوزير االيطالي »تتعلق بالعالقات 

الثنائية بني البلدين وبحث سبل تطويرها«.

محمد الصباح تلقى رسالة من نظيره اإليطالي

مبوجبه����ا منح ف����رض من قبل 
الصن����دوق الكويت����ي للتنمي����ة 
االقتصادي����ة بقيم����ة 80 مليون 
دوالر اميركي للمساهمة في متويل 
مشروع انشاء سدي ستيت واعالي 
نهر عطبرة بش����رق السودان الى 
جانب منحة من صندوق احلياة 
الكرمية الكويتي للسودان مببلغ 

7 ماليني دوالر.
وتضمن����ت االتفاقيات املبرمة 
اربع اتفاقيات في مجاالت التعاون 
التج����اري واالعالم����ي والزراعي 
والثروة احليوانية والس����مكية 
فضال ع����ن اربع مذك����رات تفاهم 
شملت مجاالت االستثمار والتعليم 
العالي والبح����ث العلمي واملجال 
االمني واالعتراف املتبادل للشهادات 
االهلية للمالحني العاملني بالبحر 
فيما مت توقيع برنامجني تنفيذيني 
الش����باب والرياضة  في مجاالت 
والثقافة والفنون. وكان نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح وصل الى 
اخلرطوم لترؤس وفد الكويت في 
اجتماعات اللجنة الوزارية العليا 
املشتركة السودانية � الكويتية في 

دورة االنعقاد االولى.
وكان ف����ي اس����تقباله والوفد 
املرافق له في مطار اخلرطوم وزير 
اخلارجية السوداني علي احمد كرتي 
وعدد من املسؤولني السودانيني 
وسفيرنا لدى اخلرطوم د.سليمان 
عبداهلل احلربي واعضاء السفارة. 
الزيارة للسودان في  وتأتي هذه 
ختام جولة عربية شملت تونس 
ومصر ترأس خاللها وفد الكويت 
الجتماعات اللجان املش����تركة مع 

هذه الدول.

اخلرطوم � كونا: التقى نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
والوف���د املراف���ق ل���ه الرئيس 
الس���وداني عمر حسن البشير 
امس على هامش مشاركته في 
اجتماعات اللجنة الوزارية العليا 
السودانية � الكويتية في دورة 

انعقادها االولى.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
للصحافيني عقب اللقاء »تشرفت 
بلقاء الرئيس البشير وحتدثنا عن 
اجتماع اللجنة الوزارية املشتركة 
الت����ي أتت مباش����رة بعد املؤمتر 
الناجح للمانحني واملس����تثمرين 

لتنمية شرق السودان«.
واضاف »ان وجودي بالسودان 
لتفعيل ما مت االتفاق عليه في املؤمتر 
ونحن نعتز بالوقوف مع اشقائنا 
في السودان وفي املساهمة بكل ما 
يحقق التنمية والنهضة واالستقرار 

في هذا البلد احلبيب«.
وتاب����ع: »حتدثن����ا كذلك عن 
املقرر  العربية  القمة االقتصادية 
عقدها بش����رم الش����يخ وتنسيق 
األفكار وال����رؤى كما حتدثنا عن 
كيفية تبني قرارات القمة العربية 
التي عقدت بالكويت  االقتصادية 
وع����ن صن����دوق دعم املش����اريع 

الصغيرة واملتوسطة«.
وأكد دعم الكويت للسودان في 
أمامه واملتعلقة  املاثلة  التحديات 
باستحقاق االس����تفتاء واجلهود 
املبذولة لتحقيق األمن واالستقرار 
ف����ي اقليم دارفور قائ����ال في هذا 
اخلص����وص »نحن هنا لتأكيد ان 

اللحمة العربية واحدة«.
من جانبه قال وزير اخلارجية 

الس����وداني علي كرتي ان زيارة 
الش����يخ د.محمد الصباح احلالية 
»تعني الكثير« بالنسبة للسودان 
الذي »يحتاج في هذا الوقت ملساندة 
اخوانه العرب السيما الكويت وهي 

حكيم العرب في كل املجاالت«.
ويضم الوفد املرافق للش����يخ 
العام  املدي����ر  د.محم����د الصباح 
للصن����دوق الكويت����ي للتنمي����ة 
االقتصادي����ة العربية عبدالوهاب 

البدر ومدير ادارة الوطن العربي 
السفير جاسم  بوزارة اخلارجية 
املباركي ومدير ادارة مكتب نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.احمد الناصر 
احملم����د وعض����و غرف����ة جتارة 
وصناعة الكوي����ت فهد اجلوعان 
واملدير اإلقليم����ي للدول العربية 
في الصن����دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية مروان عبداهلل الغامن. 

هذا ووقعت الكويت والسودان امس 
10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج 

تنفيذية للتعاون املشترك.
جاء ذلك خالل اجتماعات اللجنة 
الوزارية العليا املشتركة السودانية 
الكويتية برئاس����ة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح ووزير 

اخلارجية السوداني علي كرتي.
اتفاقية يتم  التوقيع  وش����مل 

اتحاد األطباء العرب كرّم الفالح

أسامة أبوالسعود
في لفتة تكرميية جديدة تلقى وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح تكرميا جديدا من احتاد األطباء العرب الذي 
حضر ممثلوه ضمن وفد ضم د.أحمد عمر األمني املساعد لنقابة أطباء 
مصر وعضو احتاد األطباء العرب ود.عمرو عارفني نائب مدير جلنة 
املؤسسات الصحية باالحتاد ود.عبداهلل إبراهيم عضو مجلس اإلدارة 
لتكرمي د.الفالح مبناس���بة حصوله على أعلى وسام روسي »وسام 

الصداقة الروسية«.
وقال د.أحمد عمر في تصريح صحافي عقب التكرمي: جئنا لنهنئ 
وزارة األوقاف ممثلة في وكيلها بعد حصوله على هذا الوسام الذي 
له مدلوالت كبيرة تصب في صالح العمل اإلسالمي الوسطي وفتح 

آفاق جديدة للتعاون بني الوزارة وبني دول االحتاد الروسي.
وبني د.عمر ان وسام الصداقة في روسيا لم مينح ألحد بخصوص 
الشأن الديني في روسيا، ما يؤكد تنامي عطاء وزارة األوقاف الكويتية 

ملصلحة منهج الوسطية على مستوى العالم.
وأشاد د.عمر بالتعاون احلميم بني احتاد األطباء العرب ووزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، السيما في اجلوانب اإلنسانية واخليرية، 
مش���يرا إلى دور االحتاد في التعامل مع النقاط الساخنة في الكثير 
من الدعم الطبي واإلنساني واخليري بالتنسيق مع منظمة الصحة 

العاملية ودعم املنكوبني في كل مكان.
وش���كر األمني املس���اعد لنقابة األطباء في مصر جهود الكويت 
اخليرية في جميع املجاالت ودعمها الكرمي لنش���ر منهج الوسطية 
ومس���اعدة املنكوبني في كل مكان من دول العالم، واعدا باملزيد من 
التعاون والتنسيق خلدمة القضايا اإلنسانية والطبية خدمة للبشرية 

في كل مكان.

)كرم ذياب( وفد احتاد األطباء العرب يكرم د.عادل الفالح 

العميري: تجديد وتطوير جناح مكتب الشهيد 
في بيت الكويت لألعمال الوطنية

عبدالمولى والكندري والسفيرة الفرنسية زاروا »البيت«

الكويت، وحتديدا العدوان العراقي 
على الكويت مقدرين ومثمنني هذا 
اجلهد الرائع لالخوة القائمني على 
بيت الكوي���ت لألعمال الوطنية 
متمن���ني لهم مزيدا م���ن التقدم 

واالزدهار.
هذا، وقد طلب يوسف العميري 
رئي���س بيت الكوي���ت لألعمال 
الزائرين  الوطنية من االخ���وة 
العمل على جتديد وتطوير جناح 
مكتب الشهيد في املتحف حتى 
يليق بشهدائنا األبرار واملشاركة 
ف���ي احتفاالت البي���ت باألعياد 

الوطنية املقبلة.
كما قامت سفيرة اجلمهورية 
الفرنسية لدى الكويت ندى يافي 
والوفد املرافق لها بزيارة الى بيت 
الكويت لألعمال الوطنية، وكان في 
استقبالها يوسف العميري رئيس 
البيت وأعضاء مجلس األمناء، 
وقد قامت بجولة داخل املتحف 
واطلعت عل���ى جميع األجنحة 
والصور واألفالم وبانوراما جرائم 
أبدت اعجابا شديدا  صدام، وقد 

بهذا الصرح الوطني.
وقالت: لقد اعجبت بهذا املكان 
انه  املؤثر وذهلت عندما عرفت 
من مبادرة فردية وكم هو عظيم 
وجبار رغم تواضع االمكانيات، 
وعبرت عن اعتزازها مبشاركة 
الوفد الفرنسي في هذا العمل من 
خالل اجلن���اح اخلاص بالقوات 

الفرنسية.

مش���روع بيت الكويت وملتقى 
اقامت���ه  احلض���ارات املزم���ع 

مستقبال.
من جانب آخ���ر، قام رئيس 
مجلس أمناء مكتب تكرمي الشهداء 
د.جاسم الكندري بزيارة الى بيت 
الكويت لألعمال الوطنية يرافقه 
مدير عام مكتب الش���هيد فاطمة 
األمير، وكان في استقبالهما رئيس 
وأعضاء بي���ت الكويت لألعمال 
الوطنية وقام���وا بجولة داخل 
املتحف وأبدوا اعجابهم بأجنحة 
املتحف املختلفة وذكر د.الكندري 
ان ه���ذا العمل الرائ���ع لإلخوة 
األفاضل والذي يدل على اجلهد 
الكبير ال���ذي بذلوه بعملهم هذا 
حدث تاريخي حضاري اختلطت 
فيه محاور ع���دة من اجتماعية 
وثقافية وسياسية جسدت بطولة 

ق���ام املنس���ق املقي���م لألمم 
املقيم لبرنامج  املتحدة واملمثل 
األمم املتحدة اإلمنائي بالكويت 
د.آدم عبداملولى بزيارة الى بيت 
الوطنية وكان  الكويت لألعمال 
في استقباله رئيس وأعضاء بيت 
الكويت وقام بجولة داخل البيت 
وبانوراما جرائم صدام، وأبدى 
اعجابه الشديد بهذا العمل الوطني 
الكبير، ووصفه بأنه جهد جبار 
وعمل خ���الق يهدف الى توثيق 
حقبة مهمة م���ن تاريخ الكويت 
املعاصر، وه���ذه احلقبة يجب 
ان تبقى حية في ذاكرة األجيال 
القادمة ومتثل مثل هذه األعمال 
جتسيدا ملا ميكن ان تسفر عنه 
املبادرات الفردي���ة. وأضاف ان 
توثيق فت���رة االحتالل العراقي 
واملقاومة والتحرير عمل وطني من 
الطراز األول، كذلك فإنه ينمي لدى 
املواطن أهمية التضامن الدولي، 
وما قامت به األمم املتحدة كمظلة 
للتعاون الدولي الذي أتاح تضافر 
اجلهود املؤدي���ة في النهاية الى 
حترير الكويت وإعادة احلقوق الى 
اصحابها ونثمن هذا العمل اجلبار 
ونحيي القائمني عليه ونشجعهم 
على االس���تمرار فيه كذلك نؤكد 
دور األمم املتحدة واس���تعدادها 

لتقدمي كل دعم ممكن.
هذا، وقام رئيس بيت الكويت 
لألعمال الوطنية يوسف العميري 
باط���الع د.آدم عبداملول���ى على 

يوسف العميري


